
LETNI OBÓZ SPORTOWY DLA KLAS 1-8 SP

OW KORAL USTRONIE MORSKIE

Termin 7-20 sierpnia 2020

Ośrodek kolonijny położony w bardzo bliskiej odległości od morza (ok 100 m).

Warunki zakwaterowania: pokoje 3–4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 4 pokoje studio 3+3.

W pobliżu OW znajduje się szkoła z kompleksem sportowy (sala, hala, boisko zewnętrzne), z którego
będziemy korzystać oraz tzw. Orlik.

W pobliżu kompleks basenowy (basen kryty, basen odkryty).

 Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (wraz z podwieczorkiem). Uwaga! Gabaryty stołówki nie pozwalają na
żywienie w formie bufety szwedzkiego. Posiłki będą serwowane do stolika. Prosimy o przemyślenie
zgłoszeń  pod  kątem  formy  żywienia.  „Niejadki”  najlepiej  egzystują  gdy  żywienie  jest  w  formie
szwedzkiego bufetu, czego tym razem nie zapewnimy.

Zapewniony suchy prowiant na drogę powrotną. 

Ośrodek zapewnia grupie opiekę ratownicza na kąpielisku.

Transport grupy-autokarowy.

Wyjazd 7 sierpnia godz. 8.00 spod garaży przy wjeździe w ulicę Szegedyńską. 

Powrót 20 sierpnia w godzinach wieczornych (wyjazd z Ustronia po śniadaniu i spakowaniu bagaży). 

W program obozu: zajęcia pływackie – treningi oraz rekreacja ( obiekty sportowe Ustronie Morskie),
różnorodne zajęcia sportowe (szkolny kompleks sportowy, Orlik), zajęcia sportowe w terenie.

Program treningowy dostosowany do grupy wiekowej. 

Program  kulturalno-oświatowy:   seans  kinowy,  wycieczki  piesze  w  terenie,  plażowanie,  zawody
sportowe i konkursy dla młodszych - dyskoteki, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Wycieczki  do  Western  Parku  i  Skansenu  Chleba.  Uwaga!  Oferta  atrakcji  może  ulec  zmianie  w
przypadku braku dostępności którejś z atrakcji w sezonie 2020. 

Ubezpieczenie: NNW suma ubezpieczenia 10 tys zł/uczestnik. 

Kadra  obozu:  trenerzy  i  instruktorzy  sportowi  UKS  „G-8 Bielany”,  ale  również  sprawdzona kadra
sportowa posiadająca stosowne uprawnienia.

Zapewniamy dzieciom opiekę pielęgniarską podczas całego pobytu. 

Koszt obozu- 2100,00 zł-członkowie klubu (członkostwo musi być potwierdzone deklaracją złożoną w
klubie nie później niż w dniu ogłoszenia zapisu na www.uksg-8.pl),

sekcja pływacka klasy 4 wzwyż -  1800 zł (300 zł dofinansowanie ze środków sekcji warunki opisano
poniżej) 

2250,00 zł- osoby niezrzeszone w klubie. 

Nr rachunku bankowego 05 1060 0076 0000 4247 8000 2500 

odbiorca: UKS "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.

http://www.uksg-8.pl/


W  sekcji  pływackiej  klubu  przewidujemy  dofinansowanie  (od  4  klasy  wzwyż)  w  wysokości  300
zł/osoba w przypadku spełnienia następujących warunków: 

-dla  zawodników (członkostwo najpóźniej  na  dzień ogłoszenia  zapisu)  z  klas  sportowych  SP 263,
należących do sekcji  pływackiej  klubu i  nie posiadających żadnych zaległości  w opłatach na rzecz
klubu na dzień dokonania zapisu dziecka, 

-dla zawodników z grup pływackich PRO i ST (członkostwo najpóźniej na dzień ogłoszenia zapisu), nie
posiadających zaległości na dzień dokonania zapisu, jednak tylko i  wyłącznie w przypadku wykazania
się  startami  w  barwach  klubu  w  zawodach  pływackich  organizowanych  przez  WMOZP,  przed
uruchomieniem zapisu- w okresie od 09.2019-do dnia zapisu.

Zapisy 

Zgłoszenia rejestrowane będą zgodnie z kolejnością ich napływania,  do wyczerpania puli  wolnych
miejsc. 

Po dokonaniu zgłoszenia dziecka przez platformę – obowiązuje wpłata zaliczki w kwocie  500,00 zł - w
terminie 5 dni od dokonania wpisu na platformie. 

Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników, bez konieczności powiadomienia o
tym fakcie przez organizatora.

 Pozostałą należność należy wpłacić do dn. 30.06.2020. 

Wszystkie wpłaty prosimy opatrzyć informacją za kogo jest wplata (imię i nazwisko dziecka) i dopisek
„obóz letni Ustronie Morskie ”. 

Wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi z następującym wyjątkiem: 

- odwołania obozu przez klub w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności,

- w przypadku gdy klub posiada na liście rezerwowej osobę chętną na miejsce rezygnującej, która
dokona wpłaty, 

- w szczególnych sytuacjach zdrowotnych (potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim) lub losowych
klub  rozpatrzy  możliwość  zwrotu  (lub  częściowego zwrotu)  w  oparciu  o  złożoną  dokumentacje  i
wiedze o ilości takich zdarzeń (po podsumowaniu obozu). 

Uwagi: 

1.  Zapisując  dziecko  na  obóz  rodzic  akceptuje  zasadę  obowiązującą  na  klubowych  obozach,  a
dotyczącą użytkowania telefonów komórkowych (lub innych urządzeń umożliwiających komunikację)
przez dzieci wyłącznie w czasie wyznaczonym przez wychowawcę (zwykle – w ciszy poobiedniej). O
innych porach telefon może być zdeponowany u wychowawcy. W starszych grupach wychowawca
może zadecydować o odstąpieniu od powyższego.

 2. W przypadku życzeń co do ulokowania dziecka wraz z kolegami/ koleżankami z pokoju będziemy
starli się jej spełniać lecz nie możemy poczynić zobowiązania, że wszystkie dzieci uda się ulokować
zgodnie z ich planem. Jesteśmy zależni od wielu czynników- przede wszystkim zaś od pokoi, którymi
dysponujemy i w obrębie których musimy ulokować dzieci z podziałem na płeć. 

3.  Organizator  nie  odpowiada  materialnie  za  cenne  przedmioty  zabierane  na  obóz  przez  jego
uczestników. 



4. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. 

5.  Klub  zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy  zapisu,  szczególnie  w  sytuacji  łamania  regulaminu,
nierespektowania obowiązujących zasad na wcześniejszych obozach bądź w trakcie roku szkolnego,
na zajęciach sportowych, w których uczestniczy dziecko.

 6. W przypadku rażącego złamania regulaminu obozu przez dziecko zastrzegamy sobie prawo do
wezwania rodzica do odbioru dziecka, bez prawa do zwrotu kosztów obozu. 

Ewentualne pytania  w sprawie  obozu prosimy kierować pod nr  telefonu 784 483 892 lub adres
mailowy klubu klub@uksg8


